
 

 

Protokoll  

Norsk kulturskoleråd  

Nordland 
 

Styremøte: 2022-01 

Tid: 7.1.2022, kl. 11:00 – 12:30  

Sted: Teams 

 

 
 

Ungdommens musikkmesterskap skal også i 2022 være en trygg arena for deltakerne. 

På grunn av koronapandemien vil semifinalen i det nasjonale mesterskapet bli gjennomført 

digitalt – i mars 2022, mens finalen planlegges som et fysisk arrangement 8. mai. 

              

 

 

 

 



Saksliste           Side 2 

 
 

Styret, Norsk kulturskoleråd - Nordland: 

Leder Veronica Vangen Evensen 

Nestleder Ole Bøhlerengen 

Styremedlem  

Styremedlem Johnny Kristiansen 

Styremedlem Ulla -Stina Wiland 

Varamedlem Sigurd Lillebjerka Tverrå 

Varamedlem Hans Kristian Edvardsen 

 
 
Fra administrasjonen: 

Rådgiver Sigrun Fostad 

 

Forfall: 

Styremedlem Åshild Pettersen 
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2022.01 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent. 

 

 

2022.02 Godkjenning av protokoll 

Vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2021-10 som framlagt. 

 

 

2022.03 Orientering etter hovedstyremøte 

Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
 

2022.04 Møteplan 2022 

Vedtak 

• AU lager en doodle og sender ut rett etter dette møtet. 

• Styret gis frist til 14. januar på å gi tilbakemelding. 

• AU gjennomgår svarene og sender ut møteplan i uke 3. 
 
 

2022.05 Evaluering av årsmøte og årsmøtekonferanse 

Vedtak 

• Rådgiver følger opp kontakten med medlemskommunene for å få utdypende informasjon om 
hva som skal til for at representanter fra kommunene skal delta på 
årsmøter/årsmøtekonferanser og andre samlinger. 

• AU følger opp saken og styrets fordeling av regionsvis oppfølging fra styrerepresentantene. 
 

 

2022.06 Utviklingsplan og årshjul 

Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 
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2022.07 Bodø 2024 

Vedtak 

• Bodø 2024 inviteres til styremøtet 24. februar 2022.  

• AU setter opp momenter som ønskes belyste og drøftet med Bodø 2024 i forkant av møtet. 
 

 

2022.08 Utlysing fordypningstilbud 

Vedtak 

• Saken delegeres til AU for fortløpende oppfølging fra dags dato. 

• AU rapporterer til styret på neste styremøte 24. februar. 
 
 

2022.09 Utlysing regionale fagdager 

Vedtak 

• Rådgiver følger opp saken i samarbeid med AU. 

• Søknadskriterier og informasjon sendes til kulturskolene innen utgangen av januar. 

• Søknadsfristen settes til 1. april 2022. 
 

 

2022.10 Kulturskolen som ressurssenter – styrking av kulturskolens plass i 

kulturloven 

Vedtak 
Saken utsettes. 
 

 

2022.11 Referatsaker 

Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 

 

2022.12 Eventuelt 

Ingen innkomne saker. 

 


